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Dr. Ilias Kontakos is an experienced and academically new-technology based development 

and investment expert for both public and private sector.  

He has a strong multidisciplinary academic background with internationally recognized 

degrees, in the areas of business (BA, University of Piraeus, GR, 1996), production 

management (MScEng University of Birmingham, UK, 1998) and ICT for development (Ph.D. 

University of Birmingham, 2003, UK), which allows him to address the most demanding 

issues and provide innovative and competitive solutions.   

In his career path, Dr. Kontakos has taken up successfully multiple roles and challenges 

gaining useful experiences and practical knowledge. Starting his career as an accountant 

(1996-97) he continued, after his studies, as Senior Lecturer at the Technical Education 

Institute of Epirus (2004-2005), regional development consultant (2005) and project and 

program manager in Information Society S.A. (2005-2014). Examples of Challenges he 

addressed involved: the reduction of red tape in immigration processes using ICTs (2010), 

investment plan for bioenergy cultivations and extended use of biofuels in the region of 

Epirus (2007), set up and running of the Greek e-government forum (2008), updated the 

Prefect of Piraeus’ Business plan for maritime center of excellence (2005) and Kavala’s Old 

Port exploitation plan (2005).  

Since 2014, he is operating between The Netherlands, Belgium and Greece,  

offering his services as a Policy and Investment advisor for international cooperation set ups 

focusing in the areas of Blue Economy, ICT, energy and environment. His personal drive is to 

bring together companies and organizations and share with them a vision of a sustainable 

future, where positive returns appear without compromising resources.  

His has delivered a series of papers  in conferences and business editions in the areas of 

economic development, insular development, public spending in ICT, and energy 

exploitation.  

  

Ηλίας Κοντάκος, Ph.D. 

Ο Δρ. Ηλίας Κοντάκος είναι ειδικός σε θέματα ανάπτυξης, ιδιαίτερα με τη χρήση νέων 

τεχνολογικών επιλογών, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και διαθέτει σημαντική εμπειρία 

και ακαδημαϊκή κατάρτιση.   

Οι σπουδές του περιλαμβάνουν διαφορετικά ακαδημαϊκά πεδία με διεθνώς 

αναγνωρισμένα πτυχία στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Πειραιά, 

1996), στα ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής (MScEng University of Birmingham, UK, 

1998) και στη περιφερειακή ανάπτυξη και ιδιαίτερα στη χρήση των τηλεπικοινωνιακών 

τεχνολογιών (ICT) στη διαδικασία ανάπτυξης νησιωτικών και απομονωμένων περιοχών 

(Ph.D. University of Birmingham, 2003, UK). Οι ακαδημαϊκές γνώσεις που απέκτησε κατά 

την διάρκεια των σπουδών του επιτρέπουν να αντιμετωπίζει σημαντικά και απαιτητικά 

προβλήματα παρέχοντας καινοτόμες και ανταγωνιστικές λύσεις.   



Στο εργασιακό τομέα έχει αναλάβει καθήκοντα και θέσεις με διαφορετικούς ρόλους και 

προκλήσεις στις οποίες ανταποκρίθηκε πάντα με σημαντικά αποτελέσματα ενώ αποκόμισε 

σημαντικές εμπειρίες και πρακτική γνώση. Ξεκίνησε την καριέρα του ως λογιστής (1996-97) 

συνέχισε μετά τις μεταπτυχιακές του σπουδές ως Επίκουρος Καθηγητής (ωρομίσθιος) στο 

ΤΕΙ Ηπείρου (2004-2005), σύμβουλος περιφερειακής ανάπτυξης (2005) και project & 

program manager στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (2005-2014). Σχεδίασε μια σειρά 

από σημαντικά έργα όπως η μείωση της γραφειοκρατίας στην απόδοση της Μπλε Κάρτας 

χρησιμοποιώντας σύγχρονες και ασφαλείς ICT τεχνολογίες για την ανταλλαγή βιομετρικών 

και άλλων δεδομένων (2010), το επενδυτικό πλάνο για την εγκατάσταση ενεργειακών 

φυτών και χρήσης βιοντίζελ στην περιφέρεια Ηπείρου συνολικού Π/Υ €20 εκ (2007), 

δημιουργία και διεύθυνση του ελληνικού e-government forum (2008), ενημέρωση του 

επιχειρηματικού πλάνου της Νομαρχίας Πειραιά για τη δημιουργία ναυτιλιακού κέντρου 

αριστείας (2005) και σχέδιο αξιοποίησης του παλαιού λιμένα Καβάλας (2005).  

Από 2014, εργάζεται ανάμεσα στην Ολλανδία, το Βέλγιο και την Ελλάδα προσφέροντας 

υπηρεσίες σαν σύμβουλος πολιτικής και επενδύσεων σε διεθνείς συνεργασίες στους τομείς 

της Γαλάζιας Οικονομίας, ICT, ενέργεια και περιβάλλον. Η προσπάθειά του επικεντρώνεται 

στη δημιουργία συνθηκών για τη συνεργασία επιχειρήσεων και οργανισμών  με όραμα ένα 

βιώσιμο μέλλον όπου τα θετικά αποτελέσματα θα επιτυγχάνονται χωρίς την ανάγκη 

συμβιβασμών σε πολύτιμους πόρους.  

Έχει συγγράψει μια σειρά από άρθρα που έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια και 

επιχειρηματικές εκδόσεις στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης, νησιωτικής ανάπτυξης, 

δημόσιας δαπάνης για ICT, και αξιοποίηση της ενέργειας.  

 


